
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A UN COMPROMÍS 

DEL MÓN LOCAL AMB L’AGENDA 2030 

 

En els propers anys, el món local català haurà d’afrontar grans reptes. Reptes com el 

canvi climàtic, la duplicació de la població urbana, les migracions, la igualtat de 

gènere, el preu i la incertesa de les matèries primeres, canvis de cicles econòmics, 

els canvis tecnològics, canvis democràtics,...  

Tots ells tindran efectes directes en la manera de governar i en la gestió dels 

diferents serveis que ofereix el món local. Des del món municipal cal preveure 

aquests reptes i anticipar-se en aquests canvis.  

L’any 2015, Nacions Unides va aprovar el que s’anomena l’Agenda 2030 per al 

desenvolupament mundial sostenible, per respondre a la necessitat de disposar 

d’un marc consensuat d’actuació davant els reptes globals de la humanitat.  

Enfortir i desenvolupar l’acció dels 17 Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) i les 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental és 

l’objectiu d’aquesta agenda, la qual s’erigeix com un paraigua on s’engloben la resta 

d’agendes globals, com l’Acord de París (COP21) sobre el canvi climàtic i la Nova 

Agenda Urbana (sobre aconseguir el desenvolupament urbà sostenible). 

En aquest sentit, la XXI Assemblea de l’ACM, resol: 

 

PRIMER. L’ACM es compromet a assolir com a pròpia l’Agenda 2030 i els 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  

 

SEGON. Fer difusió de l’Agenda 2030 i dels 17 ODS a tots els ens locals socis de 

l’entitat; a sensibilitzar i comunicar la manera de com abordar el procés per a integrar 

els ODS als corresponents governs municipals; i a instar als ens locals a incorporar 

els ODS en els seus plans de mandat. 

 

TERCER. Formar electes i tècnics del món local en l’àmbit dels ODS i com fer-ne 

l’aplicació a la seva realitat local o comarcal.  

 

QUART. Crear partenariats i fomentar la cooperació entre municipis que tinguin la 

priorització dels ODS en els seus plans estratègics o de mandat.  



 

 

CINQUÈ. Posicionar i reforçar la implicació política dels ens locals, a través de la 

participació en els diferents òrgans que en formi part, especialment a tenir un paper 

destacat en la participació al Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a 

Catalunya. 

 

SISÈ. Comunicar l’adopció dels presents acords als ens locals socis de l’Associació 

Catalana de Municipis, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.  

 

 


